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م بأن اهللا ف أو أن نعلَ رِ ن هذه اجلملة أن نعْ ود مِ ملة خربية لكن هلا معىن عظيم ليس املقصُ اجلهذه  )كم بهيجازيَ لِ (
وقوله  ،ا لألمرا يف النهي أو تركً وقوعً  ع ما خيالف شريعتهن أن نصنَ حذير مِ ع ولكن املقصود منها الت ما نصنَ  يعلمُ 
ما ين قول أو فعل فع مِ ما نصنَ  ل كل موصول دال على العموم يشمَ  اسم )ما( ))ما تصنعون  يعلم (( :تعاىل
 قُ يتعل  قُ حبقه وفيما يتعل  تكون ة مىت حَ هذه النتيجة واضِ " كم به يَ يجازِ لِ  : "قال )م ما تصنعونيعلَ (عباده  حبق

العبد وقد تكون   لِ بفعْ  ن شرعيةً و قد تكُ  - عأي على ما نصنَ -عليه  اةُ واازَ  ،القيامة يف الدنيا ويومَ  ؟اازاة عليه
 ازاة عليه شرعيةً  ،ة بفعل اهللاكونيا  احلدود عقوبة شرعية بفعل العبد مثل احلدود فإن  شرعِ  ؟ كونيةوال فعل يف  ةي

به ذلك أموال وما أش فلَ تَـ اإلنسان بأمراض و  صيبَ اهللا كما لو أُ  ة بفعلِ ي رِ ة قدَ ها وتكون كوني ور بفعلِ العبد هو املأمُ 
  .)) واهللا يعلم ما تصنعون(( 

  ...... :الطالب
ُلَونُكْم ِبَشْيٍء ِمنَ  (( :قد يكون عقوبة وقد يكون ابتالء وامتحان كما قال اهللا تعاىل :الشيخ اْلَخْوِف  َولََنبـْ

وقد يكون  ،فيكون اختبار ]155قرة:[الب))الصاِبرِيَن  اَألْمَواِل َواألَنُفِس َوالثَمَراِت َوَبشرِ  َواْلُجوِع َونـَْقٍص ِمنَ 
ة أو ئَ على سي  ى عقوبةً لَ بتَـ فاإلنسان قد يُ  ))أيديكم  تْ بَ ن مصيبة فبما كسَ وماِ أصابكم مِ  (( :عقوبة لقوله تعاىل

اإلنسان إىل درجة  لَ ن باب االمتحان حىت يصِ مِ  يت الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذهاملصائب اليت تأ ،امتحان
 ية عظيمة يف الدين ة عالِ لَ ون منزِ فُ لصرب كما تعرِ ا الكمال ألن )) هم بغير حسابما يوفى الصابرون أجرَ وإن (( 
  . عليهااهللا يصِرب  ن قضاءِ د على اإلنسان مِ ن أشياء ترِ مِ  دّ ال بُ  ما ميكنور عليه  بدون مصبُ لكن الصْرب 

   ..... :الطالب
  .فتنة الصرب رّ لشكر وبالنسبة للش ا ةفتنَ الفتنة بالنسبة للخري  ،يف ذلك داخلٌ  :الشيخ

  .............. عن الفحشاء والمنكرإن الصالة تنهى ( (: يقول تعاىلشيخ!  :الطالب
  ،حيتمل ماال  ال :الشيخ

  ... باقي الفوائد؟  .....أظن ما سبق ناقشنا 
  المناقشة واألسئلة

 :األمر يف قولهإىل آخره  ]45[العنكبوت:))الصالةَ  َوَأِقمِ  اْلِكَتابِ  اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمنَ  (( :قال اهللا تعاىل
  ؟نمَ ه لِ موج  ) عصام!اتل(

  ... :الطالب
  ؟هخطابُ  حّ ن يصِ لكل مَ  اهً ن يكون موج ح أوال يصلُ  :الشيخ
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  ...: الطالب
  ؟ن يتأيت خطابهلكل مَ  اهً موج  هح أن جنعلَ يصِ  قصدي هل ال ،ال :الشيخ

  ............ :الطالب
  : مر علينا علمناهيخالش

  ....الدرس  أنا ما حضرتأنا ما أذكر : الطالب
  وغريه مل يُوح إليه صح :الشيخ

  : هو أقم الصالةالطالب
  : ما خيالف له أيًضا.الشيخ

  إبراهيم! ؟هغريِ ة هل يكون له ولِ خاص  صلى اهللا عليه وسلم طيب األمر املوجه للرسول
  ....: الطالب
  ؟اآلية يف مثل هذه : أحسنتالشيخ

  : هذه مشرتَكالطالب
  ، نعم.هله ولغريِ  :الشيخ

 ما هو الدليل على أن  ؟ولغريه هُ لَ  َلُه: هاخلطاب املوج   

  أقم الصالة؟ إن الصالة؟ .......... :الطالب
  ،ن اآليةمِ ما هو الدليل منفصل  ،ال :الشيخ

)) كذلك  قد فرض اهللا لكم) مث قال: (( ) ما أحل اهللا لك يها النبي لم تحرميا أ(( قوله تعاىل:  ..: الطالب
  )) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء(( 

ينقسم إىل قسمني هو له و  نه هذا خاصّ أ حوواضِ  ρللرسول  ي إذا كان اخلطاب خاصّ دِ ا قصْ أنَ ال هذي  :الشيخ
كنتم تحبون اهللا   قل إن (( :دليل قوله تعاىلبه غري اىل  وقسم يتعدى احلكم ،ى احلكم إىل غريهد يتعَ  ماقسم 

يا أيها النبي  (( ذكرت ومثل مثل الليأما  ))وة حسنة سْ لقد كان لكم في رسول اهللا أُ  (( :وقوله ))فاتبعوني 
ومثل هذه  )فرض اهللا لكم( :وقال )طلقتمإذا ( :ه قالة بدليل أن لألم املراد له و له و  فاخلطابُ  ))إذا طلقتم النساء 

اآلن اخلطاب  فصار ي بهس أَ ى الت ضَ اللفظ ال مبقتَ  ةِ داللَ  ىمبقتضَ  اب فيها مشرتكً اآلية اللي ذكرت يكون اخلطا
 الدليل مبقتضى اللفظ اخلاصّ  لّ قسم يدُ  :ثالثة أقسامه للرسول عليه الصالة والسالم املوج  ه مثله له ولغريِ على أن: 

قد ( :مث قال )يا أيها النيب مل حترم(ومثل  )،اءإذا طلقتم النس( :قال مث )يا أيها النيب( :قال )إذا طلقتم النساء(
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ألم نشرح لك  (( :مبقتضى اللفظ مثلمو هو  اه إىل غريه عمًال د به وال يتعَ  ص وقسم آخر خيتَ  )،فرض اهللا لكم
ال  ρه خاص بالرسول هذا كل  ))ورفعنا لك ذكرك * الذي أنقض ظهرك * ووضعنا عنك وزرك  * صدرك

 الثالثو  ،اه إىل غريهيتعد  ضَ مبقتَ  اوُل غريهلكن يتنَ ى اخلطاب ضَ ا به مبقتَ ما يكون خاص أَ ى الت منفصل  ي بدليلٍ س
 ما ألقَ  علينا أن نتُلوَ  بُ ا جيِ حنن أيضً  به لكن حقيقةً  رَ مِ الرسول أُ  مثل هذه اآلية فإن يم الصالةقِ ه وأن نُ اه إىل نبي.  

 على الضم فكيف بَين يُ األمر  فعلَ  نا أن دْ ين على الضم وما عهِ مب يا غامن! هذه فعل أمر))  اتل((  :طيب قوله
  ؟يب عن هذاجتُ 

  : مبين على حذف الواوالطالب
فعل األمر  ،ن الفعل املضارعع مِ طَ ون مقتَ األمر يقولُ  لُ عْ بالواو ففِ  : على حذف الواو صح أصله: فال يتُلوالشيخ

 فعل األمر فعلٌ  أن  موهذه قاعدة مفيدة لك ،ةعَ ضارَ ملاحرف منه  فْ مضارع جمزوم لكن احذِ  هو فعلٌ  ون:يقول
  ؟ش تقولو  )فخا(ن مِ  األمرَ  غِ صِ  : إذا قال لك قائلفمثًال  ،منه حرف املضارعة فَ ذِ مضارع جمزوم حُ 

  : خفالطالب
  ،طأخَ ِخف  :الشيخ

  : َخفالطالب
  ؟ف مل خيََ ف وال مل خيَِ  :ف منه ياء املضارعة تقولع جمزوم واحذِ هات فعل مضاِر  ؟الدليل وشخف،  :الشيخ

  .فمل خيَ  :الطالب
  من (نام)،... ِصيغها  ؟أمر ِمن نامغ فعل طيب صِ  ،فْ احذف الياء خَ  :الشيخ

  : منلباالط
  ؟ منِ وال  منَ  :الشيخ

  : منلباالط
 )منَ (ون كُ ف ياء املضارعة فيم احذِ نِ  يَ ملَ  :م ما تقولنَ مل يَـ  :وم تقول فيهضارع ازُ املفعل  الدليل أن  :الشيخ
صيغ األمر من  له ن الطلبة إذا قلتكثري مِ   ألن ختفى األشياء اليت يد اإلنسان يف مثل هذهفِ هذه فائدة تُ  ؟فهمتم

  ،ف أي نعمخُ  :واحد يقول ،فخِ  :يقول )خاف(ن مِ 
د الفاء بعدالطالب نقول له: شد :  
طيب  ،ِمن  م نِ يَ  َمن  مشددة امليم ةيمَ مِ ن الن مِ امليم  بتشديد )ِمن (ال  ... )فخُ (م اخلاء ضُ يَ  لكن ديشد  ما ال :الشيخ

تالوة  ؟هاكل   ؟ لفظية ومعنويةلفظية وال هذه التالوة  عصام! هذه التالوة ))ما أوحي إليك  اتلُ  (( :قوله تعاىل
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  ايش؟لفظية مثل 
  القرآن: قراءة الطالب
 ))م الصالة قِ وأَ  - ما أوحي إليك (( :قوله تعاىل ،باعت االالقرآن واملعنوية؟ أي نعم التطبيق يعين  ة: قراءالشيخ

  ؟فن عطْ مِ  يا عبد الرمحن! هذا العطف
  : اخلاص على العام.الطالب
  .إقامة الصالة هأوحي إلي اة من مجلَ مِ  ى العام ألن اخلاص عل :الشيخ

  ؟هتُ يقَ حقِ  د!يا ولي اد بالنهي هنااملرَ  )) الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن  ( :قوله
   ...الطالب: إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنَكر

  ؟تهيقَ املراد بالنهي حقِ تنهى عن الفحشاء هي  :الشيخ
  : ال ليس على حقيقتهالطالب
  ؟متنع عن الفحشاء ؟ املنعوال  :الشيخ

ا هي متنع عن الفحشاء.الطالب وإمن :  
  : املراد املنع؟الشيخ

  ....: الطالب
  ؟ حقيقة النهياد بالنهي هنا املنع وال نشوف احلكم هل املرَ خلي  أوال نا عن التعريف سألْ  ما: ال الشيخ

  : حقيقة النهيالطالب
  ؟قرِ  ال تسْ ِين ال تزْ  :ى يسمع أصوات تقول لهد إذا صل يعين الواحِ  :الشيخ

  : بل املنعالطالب
  ؟املراد املنع :الشيخ

  : أي نعم أن الصالة متنعالطالب
  ؟الفحشاء عن :الشيخ

  : عن الفحشاء واملنكر.الطالب
   ؟ه منهافراغِ   بعدحىت أو  اه سِ ب طيب حال تلَ  :الشيخ

  حىت بعد الفراغ. منهاه حىت بعد فراغِ  :الطالب
  ؟ون املنعدُ  يا عبد الرمحن! يهْ طيب ما احلكمة يف التعبري بالنـ  :الشيخ



 - 5  -

  .......  بعد الصالةاملعينف خارج الصالة كان اإلنسان  لوحىت و  .. :الطالب
  ؟رضِ يستحْ  منهل منكم غري هذا  عًىن حنن ذكرنا م :الشيخ

  : النهي أَشّد من املنعالطالب
ي ذلك ضِ تَ د املنع ال يقْ ا منه وجمر ب كراهة هلذا الشيء ونفورً يف القلْ  بوجِ ا تُ ن املنع أل هي أشد مِ الن  :الشيخ

 بُ وجِ النهي يُ  يف لكن ،هلا ا غري كارهٍ  اقً يبقى قلبه معل  هلكن عصية ع إنسان عن ميعين قد أمنَ  ؟ التم وال عرفْ 
 أيضا كراهَ  الفحشاء واملنكر وتوجبُ  وأن املعاصي ع مِ ب املنْ وجِ الة تُ النفور فالص تها والن ا يف داعيً  فور منها كأن

  ؟ الوال  يم!يا إبراه قة للواقعبِ طيب سؤال هل هذه اآلية مطا ،اك عن هذا الشيءقلبك ينهَ 
  غالبمطابقة يف ال :الطالب
اآلية  د علينا إشكال ألن رِ يَ  ، مثُّ املائةيف تقتضي واحد ومخسني  )اغالبً (لكن اآلن كلمة اي  ... غالًبا؟ :الشيخ

الناس لواقع يعين واقع يف اأنا أقصد املطابقة  ... ؟ الللواقع وال  طابقمُ و والسؤال اآلن هل ه ،ةي بِ عامة ما هي أغلَ 
 ُ؟رم تنهاهم عن الفحشاء واملنكَ اآلن هل صال  

  .بأركاايعين اإلنسان الذي يصلي الصالة  ...خيتلف  .... :الطالب
جيب  ،ا تنهاهعلى الوجه املطلوب أة تام  ى اإلنسان صالةً أنه إذا صل معروف هذا حنن نؤمن بذلك ب :الشيخ

  ؟ الاآلن هل هو مطابق للواقع وال  السؤال ،اهللا ن بذلك ألنه خربُ علينا أن نؤمِ 
  : ال ما هو مطابق للواقعالطالب
 عند ري ك ال يتغَ ا كان قلبُ إذَ وال ال؟ صالتنا فيها خلل، صالتنا فيها خلل  ار الناس إذً ا يف أكثَ طابقً ليس مُ  :الشيخ

عز وجل، سر وأخفى وهو اهللا ن يعلم ال مَ هذا خَرب  ألن  كذا؟  ةٌ صَ الصالة ناقِ  م أن الصالة فاعلَ  نمِ ك جِ و ر خ
 دْ دَ ه عن الفحشاء واملنكر مل يزْ ه صالتُ هَ ن مل تنْـ " مَ  :وهلذا جاء عن بعض السلف واضح؟ أصدق القول ،قدْ وصِ 

نا البحث يف  لْ ر حنن طو ا تنهى عن الفحشاء واملنكَ أ  يف ما احلكمة :طيب قوله ،ا " والعياذ باهللادً عْ ن اهللا إال بُـ مِ 
 ِمنما احلكمة  ،ا مفيدةاآلية أل  ؟ا تنهى عن الفحشاء واملنكرأ  
  .هم أمرُ وعظُ  هيُ عظم ل باهللا صَ اإلنسان إذا ات باهللا و  أا صلةٌ  :الطالب
د أن يفعل يري عندماا مث هو أيضً  ، باهللا عز وجلًال صِ ت ن مُ عندما يكو ه اهللا يف نفسِ  م شأنُ أحسنت يعظُ  :الشيخ

بعض  وأنا قلت لكم حني التفسري أن  ، باهللا عز وجل فينهاهًال صِ ت اليت كان فيها مُ  ر الساعةَ ك الفحشاء واملنكر يتذَ 
ة د ه إىل ما شاء اهللا إىل مُ هذه الصالة يف قلبِ  طعمَ  دُ جِ ة فيَ ب احلال تام حسَ  ن املرات صالةً مِ  ةً ر ي مَ ل صَ الناس قد يُ 

  .اه عن الفحشاء واملنكرهَ ها وتنْـ سنَ حُ اة و ة هذه املناجَ اذَ ذَ ر لَ ك يلة وهو يتذَ طوِ 
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  لست ِمن أهل اإلعراب؟ نعم يا صاحل! إعراُا؟ ؟ إعراب هذه اجلملةأوال  ))ولذكر اهللا أكبر  (( :قوله تعاىل
  : الالم؟الطالب
  لالالم الالم قبْ  .كلهاو  الالم: الشيخ

  هاخربَ  )أكرباليه، ( افٌ ضَ واسم اهللا مُ  ..، مرفوع وعالمة رفعه الضمة (ذكر) مبتدأ :الطالب
  ؟ه أو إىل مفعولهر إىل فاعلِ ة املصدَ ن إضافَ اإلضافة هنا مِ  ,ها نعم أحسنتخرب  :الشيخ

  .مفعولهإىل  :الطالب
  إىل مفعوِله :الشيخ

  : ال إىل فاعلهالطالب
  : إىل فاعله؟ اجزِمْ الشيخ

  : إىل فاعِلهالطالب
  ؟نيْ يرَ طيب ما الفرق بني التقدِ : الشيخ

  يعين القرءان وذكر اهللا )ذكر اهللالو ( هذه رق أن الف: الطالب
  ؟: هذا على أي التقديرينالشيخ

  ....هلم  ..للناس أي  اهللا رُ كْ ذِ فهو أما إذا كان مفعوله  ،إىل فاعلهعلى أنه مضاف  :الطالب
  ؟يصلح هلذا وهلذا :تقول يعين اآلن :الشيخ

  على تفسري، ال :الطالب
  الفاعل؟ املفعول إىلإىل  تهإضاف :الشيخ

  : إىل فاعلهالطالب
اللي التقدير يف و  ،ل واملفعولما تقولون أنتم يف األمرين يف اإلضافة إىل الفاعِ  ، طيبهفاعلِ : إىل الفاعل إىل الشيخ

  ؟قال
  إىل املفعول ..: الطالب
  ؟: إضافة إىل املفعولالشيخ

  ... :الطالب
  ؟املعىن على هذا التقديروش  ؟على بإضافة املفعول إضافة املفعول ش املانع علىو : الشيخ

  ....، أو م األشياءن أعظَ مِ يعين هذا يكون  ر اهللا عز وجلكُ ذْ ن يمَ  املعىن أن  :الطالب
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ى عن إن الصالة تنهَ ((  كذا؟ طيب إًذا  هي عن الفحشاء واملنكرن الن م مِ أعظَ و  أكَرب ك اهللا يعين ذكرُ  :الشيخ
  )؟) ذكر اهللا أكبرولَ )) ((  منكرالفحشاء وال

  ...: الطالب
ن النهي عن الفحشاء واملنكر يعين ما يف الصالة  مِ ك اهللا أكَرب رُ كِ ذْ ولَ   -اإذً –واملعىن : مضاف إىل املفعول؟ الشيخ

مضاف للفاعل تقدير أنه  .. ،املؤلف اختارهأو على سبيل العموم كما  ،ن الفحشاء واملنكراهللا أعظم مِ  ن ذكرِ مِ 
  يوسف! ؟ش املعىنو 

  أعظم ِمن فعله... ذكر اهللا جل وعال لإلنسان  .... اعل؟الف :الطالب
قل إن كنتم تحبون اهللا  (( :ر اهللا كما يف قولهكُ ك اهللا ال أن تذْ الشأن أن يذكرَ  ك ألن ن فعلِ أعظم مِ  ؟ :الشيخ

اهللا لإلنسان فعلى هذا  ةِ الشأن يف حمب  أن  إذْ  )حيببكم( :وا اهللا قالب فاتبعوين حتُِ  :ما قال ))فاتبعوني يحببكم اهللا 
يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا  (( ال؟ أو ال شكبهللا  املصلي ذاكرٌ  ألنون ل اهللا لكم حني تصُ  لذكرُ و  :يكون املعىن

ٌر َلُكْم  نُوِديَ  ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن لِلصالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللِه َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ
م مما اكم يف الصالة أعظَ اهللا إي  ولذكرُ  :على هذا فيكون املعىنف ،الةر هنا اخلطبة والص كْ واملراد بالذ  ]9[اجلمعة:))

ن هلذا كُ تَ هلذا وهلذا فلْ  ا صاحلةٌ : إأال ميكن أن نقول ،ن النهي عن الفحشاء واملنكرل لكم أنتم بالصالة مِ حيصُ 
مها اآلخر أحدُ  ضُ ناقِ  ال يُ ْني يَـ نَـ عْ مَ ة لِ لَ مِ إذا كانت اآلية حمتَ  :القاعدة يف التفسري حنن قلنا يف ادّ تضَ  نما بينه ؟وهلذا

ل اآلية معنيني مِ ميكن حتتَ  ماه ألن  ؛ذ بالراجحؤخَ يُ  ؟عاآلخر ماذا نصنَ  ضُ ناقِ مها يُ  فإن كان أحدُ ْني يَـ ت على املعنَـ لَ محُِ 
  ، نعم؟بالراجحذ ؤخَ  ولكن يُ ْني ضَ متناقِ 

  : ما تكون ِمن باب اجلزاء؟الطالب
ن ومَ  ،ه في نفسيتُ ه ذكرْ ن ذكرني في نفسِ مَ  ( :ت يف احلديث القدسين باب اجلزاء كما ثبَ هو مِ ايه  :الشيخ

  .) مخير منه ه في مألٍ ني في مأل ذكرتُ ذكرَ 
  ؟مستأنفةالواو يعين  :الطالب
  .حتمالنيعلى اال ةفَ تأنَـ أي نعم هي قد تكون مس :الشيخ

  تفضل علي! ؟ل عليهأين املفض  )) (أكرب) راهللا أكبَ ولذكر ((  :هطيب قولُ 
  ... :الطالب
  .ل عليه للعموم نعماملفض  فَ ذِ حُ  :وإن شئنا قلنا النهي عن الفحشاء واملنكر، :الشيخ

  مل يقصد معىن واحدقد يقول قائل  :الطالب
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نا مُ لِ عْ ض ما الذي يُـ ل للوجهني بدون تناقُ كالمه حمتمِ أنه  كن ما دام  واحد ولم يقصد معًىن ل املتكَ هو نعم  :الشيخ
 اصاحلً اللفظ  املعىن فما دامَ  عُ اهللا سبحانه وتعاىل واسِ  وكالمُ  ،اهللا عز وجل هذا كالمُ ف ا،د إال واحده مل يرِ أن 

  .إال هذا دْ رِ ه مل يُ ن ميكن أن نقول إ مابينهما  ضٍ للوجهني بدون تناقُ 
 ضُ ع فما الغرَ نصنَ  امبفيد علم اهللا تُ  اجلملة اخلربية هذه اآلية مجلة خربية ))ما تصنعون  واهللا يعلمُ  (( :قوله تعاىل

ازينا ع وجيُ م ما نصنَ يعين يعلَ  ؟ الرتهيب؟يبغالرت  ؟اهمأي  ؟غيب أو الرتهيبرْ ض منها التـ رَ هل املراد الغَ عبيد!  ؟امنهَ 
   ؟ما الذي أدراك ،نعم ،تقول للرتهيبأنت  ... ؟ه للرتهيب فقطما الذي أدراك أن  ؟عليه

  ........ :الطالب
  طيب غامن! :الشيخ

  الرتغيب والتـْرِهيب :الطالب
  ؟هما أصحيان أي رأْ  يب طيب هذاهِ رْ لرتغيب والتـ لِ : الشيخ

  للرتهيب أا الصحيح :الطالب
  : للرتهيب؟الشيخ

  أي نعم :الطالب
  : وش الدليلالشيخ

  هبُ اهللا يراقِ  أن  فَ ة فإذا عرَ ة على املراقبَ ال ألا د :الطالب
  ؟الطاعة .. يع عليه مام ما يصنع وال يضِ اهللا يعلَ  أن  فرَ وإذا ع ...منه،  خافَ  :الشيخ

  ....الرتغيب والرتهيب ...  : يعين يف هذه اآليةالطالب
ما  ألن  ؛ب هنا قد تكون أقربيغوهي للرت  ،للرتغيب والرتهيب هي احلقيقة للرتغيب والرتهيبهي طيب  :الشيخ

  اللي قبلها أمر وال ي؟ ،ها أمر وليس بنهيقبلَ 
  : أْمرالطالب
اهللا  صاحلا فإن  لْ اعمَ  ،ع هذا ترهيبم ما تصنَ فإن اهللا يعلَ  ، ال تزنِ بلرتهيب أقرَ ت لِ ا لكانَ لو كان يً : أمر الشيخ

  ؟ع ايش الواضحما تصنَ  مُ علَ ي
  .ترغيب :الطالب
ه تِ ن خمالفَ مِ  فعل األمر والرتهيبَ  ا تشمل ترغيبأل  ؛اهلما مجيعً  هيلكن مع ذلك نقول غيب، الرت  :الشيخ

اإلنسان  أن نَود  ُودنَانا ل لكن ما فيه بأس ألن س كامِ ا درْ نا يف هذه املناقشة كأ لْ نا طو احلقيقة أن  ،ه أي نعموعصيانِ 
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  .املستطاع نعم رِ ه بقدْ آن وأسرارِ القر  ن معرفةِ مِ  حتِ له ما ينفَ  حُ تِ ينفَ 
  ...سائر م الرسول و اخلطاب يعُ  أن  ..يسألك عن الدليل إذا كان  .... :الطالب
  ف؟ن يعرِ مَ  ؟الدليل ,ولألمة هلَ  ه للرسولاب املوج طَ اخلِ  ن أ أي نعم :الشيخ

  ...: الطالب
دليل  ل ما مل يدُ - ه له اخلطاب املوج  لدليل على أن لكن ا ،ي بهس أَ وب الت جُ على وُ دليل ة يقَ قِ احلَ  ال هذا :الشيخ
َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها ِللنِبي ِإْن َأرَاَد النِبي َأْن َيْسَتنِكَحَها  (( :ه تعاىله له ولألمة قولُ أن  -ه لهأن على 
  ؟بعده

   )) َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ : الطالب
هذا  ل ه فدَ له ولغريِ لكان احلكم  )خالصة( :ه لوال قولهنا على أن يدلّ  ))َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن : الشيخ

 اإل عند احلكم على أن ا آية أخرى ك على هذا أيضً ويدلّ  ،له ولألمةرسول صلى اهللا عليه وسلم ه للطالق املوج
 ال يكون على المؤمنين حرجٌ لكي (( :قال ؟ش قالو  ةزيد بن حارث ةَ له امرأَ  اهللا أحل  ن ر أا ذكَ م وهي قوله تعاىل لَ 

َوِإْذ تـَُقوُل لِلِذي َأنـَْعَم اللُه َعَلْيِه َوَأنـَْعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتِق  ((أقرأ اآلية  ))في أزواج أدعيائهم 
َها اللَه َوُتْخِفي ِفي نـَْفِسكَ  َوَطًرا  َما اللُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى الناَس َواللُه َأَحق َأْن َتْخَشاُه فـََلما َقَضى زَْيٌد ِمنـْ

ال يكون لكي (( :فقال ةعامَ  ةٍ ل ل بعل ومع ذلك عُ  صلى اهللا عليه وسلم للرسول ؟نمَ احلكم اآلن لِ  ))َزوْجَناَكَها
فهذا  )) راطَ و  ن ا منهُ وْ في أزواج أدعيائهم إذا قضَ  على المؤمنين حرجٌ ( ( )عليك(ما قال )) على المؤمنين 

 دليل على أن  طيب ؟حون له ولألمة واضِ ه له يكُ اخلطاب املوج.  
  (إنا أحللنا أزواجك) :ر يف قولهد صَ  اعلى املقسوم أيضً  ةداللَ األوىل  يف اآلية أيًضا ونستفيد :الطالب
  .هايدُ ؤَ ا تُـ أيضً  ادليل وهذفيها  إال هي أقول: :الشيخ

  خاِلَصًة لك حبكم املرأة ..مث  للرسول فردملااخلطاب  جعلَ مثًال  يكون :الطالب
  .ولألمة له - وجه لهامل-اخلطاب  دليل على أن  :الشيخ

ملسائل ظ ان طالب العلم ليس أن حيفَ  مِ ِين م ا يهُ أنَ   ))وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي  (( :مث قال اهللا تعاىل
يه جتِ ل ألف مسألة و ج املسَ لو تعطي  ... ؟ال ال و ا للمسائل ا حفظً ل أقوى من ج املسَ  د أن قِ يط أعتَ املسائل بسِ  ظُ حفْ 
م الداللة فهم فهْ الفي م فهَ طالب العلم أن يفْ ن مِ لكن املهم يعطيك إياه  عشرين سنة يعطيك إياه وال ال؟ بقُ عُ 
علي بن أيب كه أحد وهلذا قال ِر ن ما يدْ ا ميكِ ا كثريً لمً اهللا ا على اإلنسان عِ يفَتح ا هذه السنة أيضً ن مِ ن القرآن و مِ 

ا ما يف هذه الصحيفة أو فهمً  ال إال "  :قال ؟بشيء صلى اهللا عليه وسلم النيب  إليكم دهِ هل عَ  :لئِ ملا سُ  طالب
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فهم رضي اهللا عنه ِمن ال علي بن أيب طالبعند  وال شك أن  " شوف (أو فهًما) يف القرآن ااهللا تعاىل أحدً  يؤتيهِ 
عليه الصالة  النيبا على الفهم قال حريصً  ن طالب العلم أن يكونَ ب مِ حِ أُ  أنا فاملهم أين ،اا كثريً يف القرآن شيئً 

قرير م والت ا لكن الفهْ عنده األدوية كله ة الصيدِيل لَ دَ ية الص لَ مبنزِ  ظُ فْ فاحلِ  )ع امِ ن سَ ى مِ أوعَ  غٍ ل بَـ مُ  ب رُ  ( :والسالم
ها لك لكن الطبيب هو الذي الصيديل حيفظْ  ,ع افِ وية وينتَ ه األدْ ج وَ يستطيع يُـ  ة الطبيباط هذا مبنزلَ بَ نْ واالستِ 

يع رِ فْ اط والتـ بَ ة هو الفهم واالستنْ ن الس يف طالب العلم يف تفسري القرآن وكذلك لشيء عندي  مّ فأنا أهَ  ،عفَ ع وينْـ فِ ينتَ 
املطابقة  :امزَ ن والتِ م وتضَ ة قَ ابَـ طَ مُ  أو ال؟ على ثالثة أوجه كونمعناه ت داللة اللفظ على علينا أن  ر ن مَ وأظُ 

 التزام هذا هو املهم وهو الذي يتفَ ، لكن يعرفهماممكن مها بسيط أدىن طالب علم ن أمرُ والتضم ماع عليه مسائل ر 
   ا يف هذه املسألة أي نعما كثريً خريً  نالُ ياإلنسان هلا  قَ ف  اهللا داللة االلتزام إذا وُ يها إال حيصِ 

  التفسيرُ 
ا وهو ألمة مجيعً اخلطاب هنا لِ  )ال جتادلوا( ))ن سَ ي هي أحْ وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتِ  (( :قال اهللا تعاىل

هذه هي اادلة  ،هتِ ال حج هور عليه وإبطَ لظ مرين لِ ة اخلصم ِأل عَ ازَ نَ ة مُ لَ اادَ  ؟ةلَ ما هي اادَ  (جتاِدُلوا) :وقوله ،ي
 ل ألن احلبْ الرأس ِمن فـَْتل  لِ تْ ن فَـ مأخوذة مِ  ،هتَ ل حج ر عليه وتبطِ هَ عليه وتظْ  وَ ن أجل أن تعلُ ع خصمك مِ تناِز 
 انأظن و ه على خصمِ ه ي حجتَ ريد أن يقو املنازع يُ  ه كأن تُ يَـ ه وتقوِ إحكامُ  ؟ود بهاملقصُ  وش احلبل لفتْ ل اللي هو دْ اجلَ 

يعين  ))وا أهل الكتاب لُ ال تجادِ  (( :وقوله ،يهو ه وتقَ لُ تِ فْ ا تَـ رون املرأة جدايل أل ي قُ م نعرف يف اللغة العامية نسَ 
 ثاين وال الثناء ال ل وحمَ  ،به لَ مِ ن أوتيه وعَ راد به مَ ويُ  ،ل بهوإن مل يعمَ  هُ يَ وتِ ن أُ اد به مَ رَ الشيء يُـ  لُ وه وأهْ وتُ الذين أُ 
  ؟األول

  : الثاينالطالب
  ؟وا بهلُ مِ وه وعَ حفظُ أو  ةً وَ وه فقط تَال ظُ فِ ين حَ ن هم؟ الذِ القرآن مَ  فأهلُ  ،الثاين حمل الثناء :الشيخ

  .وه وعملوا بهحفظِ  :الطالب
ن كانوا ح على مَ الثناء واملد  لكن حقيقة األمر أن  ،لون أهْ رُ واآلخِ  أهل ونلُ هلم أهل فاألو  يقال همنعم كل  :الشيخ

 ا مل يكونوا أهًال و ا وإن مل يعملُ حق  عِملوا به صاروا أهًال إن  :الكتاب هم الذين أوتوه فأهلُ  ،وعمًال  ه تالوةً أهلَ 
 أهل الكتاب((  :وقوله ،احق  (( ان التوراة واإلجنيلكتابَ   ما فهاملراد بالكتاب هنا اجلنس وإال:  ليهودل ؟نمَ وراة لِ الت 

ن مِ  حالٍ  األحوال يعين يف أي  ومِ مُ عُ  نغ مِ هذا االستثناء مفر  )نإال باليت هي أحسَ : (وقوله ،لنصارىواإلجنيل ل
ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  (( :ه تعاىلوهذا كقولِ  ، باليت هي أحسنوهم إال لُ األحوال ال جتادِ 

 :لمل يقُ  )باليت( )) إال بالتي هي أحسن (( :وقوله ،]125[النحل:)) ي ِهَي َأْحَسنُ اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالتِ 
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اادلة  ن ألن ريقة اليت هي أحسَ  بالط أي إال  مؤنثللمذكر؟  وال  واليت كما نعرف مجيعا مؤنث ،باليت :بالذي قال
ن ا ك ق يتمَ رُ لمناظرة طُ لهم اظرة عندَ ب واملناألدَ  مِ ولذلك عندهم يف علْ  ،قرُ ى بل هي طُ لقَ تُ  ما هي كلمةٌ 

 :قولهو  ،نأي بالطريقة اليت هي أحسَ  )باليت( :وهلذا قال ،احلجة عليه ةِ اخلصم وإقامَ  عِ ن الوصول إىل إقنَا اإلنسان مِ 
ا قً لَ طْ اسم التفضيل مُ ب ىتَ ا أنَ هُ ) التي هي أحسن(ف ما خيالِ أحسن  باليت هيلة عندنا اادَ  )باليت هي أحسن(
ن األمرين ال مِ  د ه ال بُ ة ألن ا يف كيفية هذه اادلَ ن أيضً سْ واحلُ  ،لةيف سياق اادَ  ،م يف سياق األدلة مثًال كْ احلُ  مّ عُ يَـ لِ 

لقاء هذه الطريق أو إ وضعِ ة ي ن كيفِ ا مِ وال بد أيضً  ،اخلصم قناعِ  بأقرب الطرق ِإل ن الطريق مبعىن أن نأِيت سْ ن حُ بد مِ 
ادل يراد احلجج لكن إذا جاء جيُ ملناظرة وإِ يف اة و إنسان عنده قُـ  : لألمريننضرب مثًال  ،اهة إلقائِ هذه الطريق كيفي

ار مَ احلِ  ال مثل هذادِ أجَ  قيقة خمطئ أين احلأنا وكذا وكذا ف القضية كذا وكذا أنت محار ما تعرِ  : أنت بليديقول
 ،دالطريق ليس جبي  هاء هذة إلقَ ي كيفِ   هذا ا لكندً الطريق جي  ن وإن كان عرضُ ليست أحسَ  ؟ الن وَال سَ حْ أَ  يهذ

ُ  إنسانٌ  هَ الكالم مُ  آخر لني انظر  )،نباليت هي أحسَ ( : يف قولها ليس داخًال ر هذا أيضً اظِ نَ ن يُـ سِ ب لكن ما حيُْ ذ
أنا  :ي ويميت قالحيِ ي الذي يُ رب  إبراهيمقال (( ه ب ه الرجل يف رَ ا حاج م لَ  عليه الصالة والسالم إبراهيمإىل 

ل السبب الذي ا تبقي احلياة أو تفعَ إمن أنت متيت ال يي و حتُ  مايقول أنت  إبراهيم هاح ينازعما رَ ))  أحيي وأميت
 َتْبِقيل السبب الذي به ميوت أو يسه يفعَ لكنّ  تييحيي وال ميُِ ب ما هو اناإلنسَ ر حقيقة األمْ  ألنت يكون به املوْ 

نفلت ي قدربدليل آخر ما ي ؟ول أتى له بايشا قد تطُ عة أل ع هذه املنازَ ناِز ما راح يُ  ؟لكه أليس كذن غريِ مِ  حياةً 
  ؟بسيطة يقدر )) المغربن بها مِ  تِ ن المشرق فأْ اهللا يأتي بالشمس مِ  فإن  إبراهيمقال  (( منه

  : ال.الطالب
ن األحسن ا مِ هذه أيضً  ،ان هذا اإليراد أبدً مِ  صاع أن يتخل طَ تَ ما اسْ  )) رَ فَ الذي كَ  تَ هِ بُ فَـ ((  :وهلذا قال :الشيخ

قد يقول  ،الطريق اآلخرتسلك ة ضَ ح عليك باب املعارَ تِ ك هذه الطريق ينفَ ُلوكِ ك بسُ ت أن ك إذا رأيْ ة أن رَ يف املناظَ 
قد يقول إنسان  ةخلوا بالكم يا مجاع ت ايْ لَ ت هذه احلجة اليت أدْ بِ ث ي أُ د ي أزم وُ د وُ أنا ما  :اإلنسان يف نفسه

أليس  اازامً ى أن يكون ذلك  أخشَ األخرى ألين  دُ ورِ ليت ا وال أُ ى على احلجة اليت أدْ أن أبقَ  ب حِ أُ  اأنَ  :يف نفسه
ها وذاك يفتح عليه أبواب تْ بِ ثْ يُـ و  هاقْ ق حيَُ جل ِأل ع فيها يناِز  يبدأمث  ةج يل حبُ دِ اإلنسان يُ  ريصِ د قد يهذا وارِ  ؟اهذا واردً 

بالذات  ما هو؟ املقصود ودصُ املقْ  خصمك فإن  ل ا قولَ بطِ ة تُ حَ ة واضِ ج ن هذا ما دام عندك حُ  مِ بدًال  ،ضالنقْ 
نازع ه ما يستطيع أن يُ عرف أن ة أع فما دام عندي حج املناِز الغري ال حجة إبطَ  ما هو؟ لة املقصود األولن اادَ مِ 

 ،اخلصم بسرعة إفحام ًال أو  فتح لكألن هذا ي ؟ما تقول يف كذاف ن كذادعنا مِ  : أقولك الذي أتيت به أوال رُ أتْـ  ا
اإلنسان قد يكون كما تعرفون قد يكون عند اخلصم  ر عليك ألن عة يف احلجة األوىل يظهَ ملنازَ باون  يكُ ال ا لئَ وثانيً 
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بينما يكون عندك أنت ما  غلبكة يَ لَ ند اادَ ع ، مثحا دليل واضِ هلعنده و ن املسائل مِ  ةٍ رة يف مسألَ يف املناظَ  ادٌ استعدَ 
 :اليت هي أحسنيف اادلة  نا نقولاملهم أن  ك،ودِ قصُ إىل م تَ وصلْ ا آخر ت طريقً كْ هو أقوى منه لكن لو سلَ 

اء هذه احلجة إلقَ  ل كذلك كيفيةَ ويشمَ  ،عليه احلجة قومُ اخلصم وت ع حجةُ فِ اليت ا تندَ  ةالطريقَ  أي شيء؟ ليشمَ 
يف اادلة شوف  ،نسَ ن وحَ سَ حْ عندنا أَ  ))إال بالتي هي أحسن  (( :قولهو نعم  ،ذا وهذالة فهو شامل هلِ دَ اا يف

 ادلة  مع أنه وُ دُ جتِ اإلنسان عند ا اهللا باليت هي أحسَ  رَ اخلصم ومع ذلك أمَ  يِغيظُ  الشيء الذييف ه بس د ن ألن 
ه هذا يف احلقيقة نفسِ د الغلبة ال هللا ولكن لِ ر جمَ  هتِ د مبجادلَ صِ قْ الذي يَـ  ،بةلَ غَ د الر ق ال جمُ ول إىل احلصُ ود الوُ املقصُ 
 هذا احلقّ  وَ لُ يد أن يعْ ه فريُِ احلق معَ  ه يعتقد أن ه هللا ألن الظهور والغلبة على خصمِ  دَ صَ ن قَ نعم مَ  ،حر وإن جنََ خاسِ 

 مذلك ونِ النظر عن كَ  عِ طْ ار احلق بقَ هَ د إظْ صَ ن قَ منه مَ  ىلكن أعلَ  ،ءم عليه املرْ َال ن وال يُ سَ أنه حَ  فهذا ال شك 
  :ثالثة عند املناظرة افاملراتب إذً  ،لنفسه أو ال ارصَ 
ه وإن كان ر على قولِ ه سيناظِ وهذا معناه أن  ،ره فقط هذا خاسِ تِ ه هو وغلبَ ن أجل ظهورِ ن يناظر مِ ن الناس مَ مِ  - 1

  ، باطًال 
 ساملة اإلنسان فيها بَ مرتَـ ه ق فهذاحل ه يرى أنهقولَ  ار لنفسه ألن االنتصَ  وأد الغلبة رير ويُ ناظِ ن يُ ن الناس مَ ومِ  - 2

  ,وناجي
 ؟نعم ,ه انتصر أو ما انتصر ما يهمالنظر عن كونِ  عِ طْ احلق بقَ  ارهَ إظْ د بذلك صِ ثة أعالها أن يقْ املرتبة الثالِ  - 3

ه يريد املرتبة ألن  ال يهمه أن يكون ناقصَ  هولكن  ةً بَ تَـ ص مر كان أنقَ املهذا يف  أنهه ن نفسِ ى مِ  يرَ ولذلك قد مثًال 
  .ه أعلى املراتبور احلق فهذا ال شك أن ظهُ 

 )الدعاء إىل اهللا بآياته( " هجِ جَ على حُ  كالدعاء إىل اهللا بآياته والتنبيهِ ))   بالتي هي أحسنإال ((  :وقوله تعاىل
فال تطع  (( :ا قال اهللا تعاىلما مجيعً  ةَ ج يم احلُ قِ اهللا تعاىل يُ  ة ألن ي نِ الشرعية والكو  ةي الكونِ و الشرعية  ؟اآليات أيّ 

طيب اآليات  ،اآليات الكونية وباآليات الشرعيةبة لَ فاادَ  ))ا ا كبيرً جهادً  - بالقرآن  - به  مهُ هدْ رين وجاالكافِ 
 ا كيف أُ لَ جادَ لمُ لِ  قّ ا حَ الشرعية صحيح أ بَـ أُ  ؟ةجادل باآليات الشرعية ن مِ  ما يف شريعة اهللا  ما يف الشريعةني

ا كذلك أيضً ،  ا هي احلق له أ ني تبَـ  ذي عقلٍ  ل كُ لِ  هاارُ سرَ وأها مُ هذه الشريعة إذا بانت حكَ  ار فإن رَ احلكم واألسْ 
ن عند غير اهللا لوجدوا فيه مِ ولو كان  ((ف َال تِ االخْ  مِ ام وعدَ ظَ تِ ام واالنْ ئَ تِ ن االلْ  ما يف آيات اهللا الشرعية مِ ني بَـ أُ 

  االيش؟ة باآليات لَ ادَ هذه جمَُ  ))اختالفا كثيرا 
  : الشرعيةالطالب
قال اهللا  ؟ن فعل كذامَ  ؟ن فعل كذامَ  :قولهم آيات اهللا الكونية وأيَ رِ ة باآليات الكونية أن نُ لَ اادَ  ،الشرعية: الشيخ
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هذه اآليات اللي يف الطور  )) وا السماواتقُ أم خلَ  * ونقُ ن غير شيء أم هم الخالِ وا مِ قُ لِ أم خُ  (( :تعاىل
) َأْم َخَلُقوا 35َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن ( (( أو ال؟ ةي عِ رْ ة والش ي ة يف اآليات الكونِ رَ مناظَ 

) َأْم َلُهْم ُسلٌم 37ُن رَبَك َأْم ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن () َأْم ِعْنَدُهْم َخَزائِ 36السَماَواِت َواْألَْرَض َبْل َال يُوِقُنوَن (
ْلَيْأتُوا ِبَحِديٍث 33َأْم يـَُقوُلوَن تـََقوَلُه َبْل َال يـُْؤِمُنوَن ( (( )) َيْسَتِمُعوَن ِفيِه فـَْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلطَاٍن ُمِبينٍ  ) فـَ

ل املعاند باآليات ادَ جَ فتُ  ،ة هذه باآليات الشرعية واألوىل باآليات الكونيةاألخري ها  )) ِمْثِلِه ِإْن َكانُوا َصاِدِقينَ 
ُ بَـ الكونية وتُـ  السالم لالصالة عليه  إبراهيمن ذلك مناظرة ومِ  ،له ني لذي حاج ه يف رب باآليات الكونية هُ ه ناظرَ ه فإن، 

   للخصمم واملفحِ  عنِ قْ مُ ـيل اللِ د ة وهي الج ج مجع حُ جَ احلُ ج جَ حُ  " هجِ جَ والتنبيه على حُ  : "وقوله


